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Subsidieregeling Praktijkleren 

 

Inleiding en doel 

Met de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren worden werkgevers gestimuleerd om 

leerwerkplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de 

kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.  

Deze regeling trad in werking op 1 januari 2014 en vervangt de Afdrachtvermindering Onderwijs 

(WVA Onderwijs). Vanaf het school- en studiejaar 2017/2018 is deze regeling uitgebreid. 

 

Doelgroep 

U komt als werkgever mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren wanneer u 

een (praktijk-)leerplaats aanbiedt voor een van de volgende groepen: 

 

 Leerlingen van het vmbo die een basisberoepsgerichte leerweg volgen, die ingericht is als 

leer-werktraject. Dit traject moet specifiek gericht zijn op het behalen van een 

startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding; 

 Leerlingen van het vmbo die een basisberoepsgerichte leerweg volgen, die ingericht is als 

entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg; 

 Leerlingen in het laatste jaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten; 

 Leerlingen in het laatste schooljaar van het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO), met het 

uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of ‘vervolgonderwijs leerwerk-traject’; 

 Deelnemers in het mbo die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of 

die zich in het BBL-gedeelte van de gecombineerde leerweg BOL-BBL bevinden;  

 Studenten die een hbo-opleiding volgen, binnen de onderdelen techniek of landbouw en 

natuurlijke omgeving, bestaande uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent 

moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt voor zowel duaal als deeltijd hbo. 

Afstudeerstages komen niet in aanmerking voor subsidie. 

 Promovendi die gedurende minimaal 12 maanden onderzoek bij u verrichten en die een 

arbeidscontract van minimaal 36 uur per week hebben. Hierbij zijn twee mogelijkheden: 

o De promovendus is in dienst/heeft een aanstelling bij een universiteit of een 

instituut van de NWO of de KNAW en u betaalt op basis van een overeenkomst de 

loonkosten van de promovendus; 

o De promovendus is bij u in dienst, en de begeleiding bij het onderzoek vindt plaats 

door de universiteit of een instituut van de NWO of de KNAW. 

 Technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) die hun ontwerpopdracht bij u uitvoeren en 

een arbeidscontract van minimaal 36 uur per week hebben. Hierbij zijn twee mogelijkheden: 

o De toio is in dienst van/heeft een aanstelling bij een universiteit en voert zijn 

ontwerpopdracht bij u uit op basis van een overeenkomst 

o De toio is bij u in dienst en wordt bij zijn ontwerpopdracht begeleid door een 

universiteit op basis van een overeenkomst tussen werkgever en universiteit.  

 
Hoogte subsidie 

Het subsidiebedrag per leerwerkplek bedraagt maximaal 2.700 euro per jaar, en is afhankelijk 

van het aantal weken dat daadwerkelijk begeleiding gegeven is.  
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Subsidieregeling Praktijkleren 

 

Voorwaarden 

De belangrijkste voorwaarden om voor een bijdrage in het kader van deze subsidie in aanmerking 

te komen zijn: 

 Alleen volledige onderwijsprogramma’s die recht geven op een erkend (kwalificerend) 

diploma; 

 De opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of 

in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho); 

 MBO-BBL opleidingen moeten op 1 augustus 2013 voldoen aan de 200-urennorm (begeleide 

onderwijstijd); 

 De werkgever moet voldoen aan de andere wettelijke voorschriften in het kader van de Wet 

Educatie Beroepsonderwijs, waaronder het werken op basis van een geldige (praktijkleer-) 

overeenkomst en het zijn van erkend leerbedrijf (bij leerlingen uit het voorgezet onderwijs of 

het mbo). 

 

Controle 

 De werkgever dient te beschikken over een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij 

de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit een tijdschrijfsysteem zijn, 

een presentielijst of een geldig arbeidscontract, samengaand met een verzuimregistratie, 

zolang de aanwezigheid van de deelnemer er voldoende mee kan worden aangetoond. 

Weken waarin geen begeleiding heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld door ziekte of verlof, 

kunnen niet worden opgevoerd in de aanvraag; 

 Een administratie waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang van de beroepsvorming) en 

waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met 

betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een 

(BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks- , 

beoordeling,- en evaluatieverslagen. 

 Na verstrekking van de subsidie blijven steekproefsgewijs controles plaatsvinden onder de 

werkgevers om na te gaan of de aanvraag naar waarheid is ingevuld en de subsidie terecht 

is uitbetaald. De werkgever heeft dan ook de bewaarplicht van de relevante documenten 

tot vijf jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt. 

 
Deadline 

De aanvraag moet worden ingediend na afloop van het studiejaar waarvoor subsidie wordt 

aangevraagd, voor het schooljaar 2017/2018 is dat na 31 juli 2018. Vermoedelijk kan de 

aanvraag, zoals in vorige jaren, worden ingediend tot 15 september 2018, om 17:00. 
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